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 اخلطبة األوىل:

إن احلؿَد هلِل، َكْحَؿُدُه وكستعقـُُه وكستغػُره، وكعوُذ باهللِ من رشوِر أكػِسـا، ومن شقئاِت 

ؾال ُمضلَّ فه، ومن يضؾْل ؾال هادَي فه، وأصفُد أن ال إفه إال اهللُ وحده  أظامفِـا، من هيِدِه اهللُ

 .ملسو هيلع هللا ىلصال رشيَك فه، وأصفُد أن حمؿًدا ظبُده ورشوُفه 

 .[201]آل عمران:﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺٿ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

  .[1]افـساء:﴾  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ھۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 .[01-07]األحزاب: ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼

ٍد أما بعد ، ورشَّ األموِر ملسو هيلع هللا ىلص: ؾنن خَر احلديِث ـتاُب اهلل، وَخَر افـُفَدى ُهَدى حُمَؿَّ

 حمدثاُُتا، وـلَّ حمدثٍة بدظة، وـلَّ بِْدظٍة ضالفة.

ؾ  ُه ظذ افد  رَ حلق فُِقظفِ بِِديِن اًدا َكبِقَُّه حمؿ بعث  إن اهلل  : اهلل أُُيا ادسلمون عبادَ   ـُ ، هِ يِن 

: ؿال اهلل شبحاكه، عػَ تَ ـويُ  به ىتدفوأكزل ظؾقه ـتاًبا فِقُ ، وُيتََّبع به ىفُِقؼتد ملسو هيلع هللا ىلصبعث َكبِقَُّه حمؿًدا  

ېئ ېئ ېئ  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿

 .[55]افزمر:﴾  ىئ
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﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ﴿وؿال شبحاكه: 

 .[3]األظراف:

َتُه من افبدعِ َحذَّ   ملسو هيلع هللا ىلصـا وإن كبقَّ   ـةِ  ،ِت وافضالال ر أمَّ ؿال ، واتباع اهلوى وِمن ُُمافػِة افسُّ

متػق ظؾقه ظن أم ادممـغ ظائشة  «َمْن َأْحَدَث ِِف َأْمِرَىا َهَذا َما َلْوَس ِمنُْه َفُهَو َرد  »: افـبي 

. 

 .«ُرَىا َفُهَو َرد  َمْن َعِمَل َعَماًل َلْوَس َعَلْوِه َأمْ »: دسؾمٍ  ويف روايةٍ 

ى اْختاَِلًفا َكثًِرا فٌىه»: وؿال  َوُسنَِّة  ،َفَعَلْوُكْم بُِسنَّتِي ،َمْن َيِعْش ِمنُْكْم َبْعِدي َفَسَرَ

اِشِدينَ  نَي الرَّ َلَفاِء ادَْْهِديِّ ا ،اْْلُ ُكوا ِِبَ وا َعَلْوَها بِالنََّواِجذِ  ،ََتَسَّ اُكْم َوُُمَْدَثاِت  ،َوَعضُّ  ؛اْْلُُمورِ  َوإِيَّ

هم من وؽرُ  ، وافسمذيُّ ، وأبو داودَ ، أخرجه أمحدُ   «َوُكلَّ بِْدَعٍة َضاَلَلةٌ  ،َفٌِنَّ ُكلَّ ُُمَْدَثٍة بِْدَعةٌ 

 .مشفورٌ  صحقٌح  وهو حديٌث  ، شاريةَ  بنِ  افِعرَباضِ  حديِث 

 ظذ ؿقامِ  مَ زَ ظَ  وظذ َمن، مطؾًؼا وال ُيػطِر ظذ افصقامِ  مَ زَ أكؽر ظذ َمن ظَ  ملسو هيلع هللا ىلصـا كبقَّ  وإنَّ 

ؾ ه وال يـام  افؾقلِ  َأَما » :وؿال هلم، ِغ فؾعبادةِ رُّ ػَ افتَّ  ِمن أجلِ  افـساءَ  ِزَل تَ وظذ َمن ظزم أن َيعْ ، ـُ

ا أىا فيصومُ ، وأتقاكم َلهُ ، إين أخشاكم هلل  نْ فمَ ، النساءَ  ُج وَّ زَ تَ وأَ  ، وُأصيل وأىامُ ، وُأفطرُ  أمَّ

 . مافٍك  بنِ  أكسِ  حديِث  نْ مِ ، ومسؾمٌ  أخرجه افبخاريُّ ، «ي فلوس منيتِ عن سنَّ  َب غِ رَ 

إال َمن  ،ـتؼةٌ د ادسؾؿغَ  ويف بالدِ  ،فؽثرةٌ  افضالالِت و افبِدعَ  إنَّ : اهللِ ادَ بَ عِ  ا ادسلمونَ أُيُّ 

  .رحم ربُّك

وإهنم ، قةِ افصوؾو، ي ضائػُة افراؾضةِ هل :وادحدثاِت  َتًعا للبدعِ َزُ َمرْ التي ُتْعتَ  الطوائَف   وإنَّ 

َعِظقٍم وت، مع ما يؽون من ذفك ِمن رشٍك باهللِ ، ادحدثاِت و افبدعِ  ِمنَ  اُُيِْدُثون أفواكً 
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ْبِح هلا، واالشتعاكِة هباواالشتغاثِة هبا،  ، اهللِ ِمن دونِ  فاائِ ظَ ودُ ، فؾؼبور ، وافـَّذِر هلا، وافذَّ

، األظاملِ  عِ ِمن بشائِ  ذفك إػ ؽرِ ، ـفم وافوفدِد مادَدَ  ِب ؾَ وضَ ، بلهؾِفا مِ وافَؼَس ، مـفا واخلوِف 

 .األؾعاِل واألؿوالِ  وَؿَباِئِح 

- فم حمؿدٌ وأن يؽوكوا ظذ ما ـان ظؾقه كبقُّ  ،مفِ يتؿسؽوا بديـِ  أنْ  :عذ ادسلمنيَ  فالواجُب 

 .-مَ ؾَّ وَش  هِ بِ حْ وَص  ،هِ وظذ آفِ  ،ظؾقه صذ اهللَ 

يعتؿدون يف و، وافُؼربةِ ، وافطَّاظةِ ، ُة موشاًم فؾعبادةِ ها افصوؾقزُ تَ عْ افتي يَ  ادواشمِ  نَ مِ  وإنَّ 

ٍد مؽذوبٍة ظذ كبق   موضوظةٍ  ذفك ظذ أحاديَث   .شهر رجب هو موسم: ـا حُمَؿَّ

َظاِت  ظونَ َسِ وَيْ ، َدَظاِت َفُه ادُْبتَ  ِدظونَ تَ وَيبْ  ،ادحدثاِت  ُُيِْدُثون َفهُ  م ؾنهنَّ  ، َفُه اُدْخَسَ

 .قٌح وَؿبِ  رٌ ؽَ أمٌر ُمـْ  وهذا ، ةِ ـَّ وافسُّ  ما ورَد يف افؼرآنِ  ظذ ِخاَلِف  قاًم َزاِئًدا بافًِغاوُيَعظ ؿوَكه َتْعظِ 

افتي ، واألحوالِ ، األؿوالِ و، واألؾعالِ ، األظاملِ  تؾَك  نْ وؿد أكؽَر أهُل افعؾِم ـثًرا مِ 

 .ٍب َج رَ  ُثفا افؼوُم يف صفرِ ُُيْدِ 

 ،وَيوُمفا رجٍب  نْ مِ  وافعؼينَ  ي فقؾُة افسابعِ هل :م ِف رجٍب ادَُعظََّمِة عنده ادواسمِ  ِمنَ  وإنَّ 

 ِمَن ادخافػاِت. أصؽااًل و، وادحدثاِت  َؾَقجعؾوَن هلا أكواًظا من افبدعِ  

ُر أفواًكا وإِّن  يف هذا ادؼامِ  ـُ باِع ات   نِ مِ  ُصَوًراو، ثاُِتِموُصـوًؾا ِمن حُمْدَ ، ِمن بَِدِظِفم أذ

ُم افتَّسؾِقمِ  افصالةِ  ظؾقه أؾضُل - ادرشؾغَ  دِ ق  َش  ةَ ُشـَّ   بذفَك ُُياكُِبون ، أهواِئِفم  ،-وأتَّ

 ؾاخل ضريؼةَ  ون بهوُيعارض
ِ
ظؾقه  ماوشؾوِك شبقؾِفم، بل و، باِظِفمت  اكا بافذين ُأِمرْ  افراصدينَ  ػاء

 .هلم بنحسانٍ  ابعغَ افتَّ  نَ جاء َبَعَدُهم مِ  وَمن، ابةِ حَ َشاِئُر افصَّ 
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ظذ ما ـان  بافؽتاِب وافسـةِ  عؿؾوا يَ  وأنْ ، أن يتؿسؽوا بديِن اهللِ :منيَ عذ ادسل فالواجُب 

 ، فؾبدعِ  :َتـبغَ يؽوكوا ُمْ  وأنْ ، ةِ مَّ األُ  ُف ؾَ ظؾقه َش 
ِ
، وافضالالِت ، ادحدثاِت و، واألهواء

 األوػ-وشعادًة يف افدارين ، وكجاًحا، وؾالًحا، وكرًصا، از  ظِ  :إذا أرادوا، وادخافػاِت 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ   ﴿: شبحاكه  ؿال اهلل ،-ىواألُخر

 .[150]األظراف: ﴾ڱڱ  ں  ں  ڻ

، ؽثرةٌ ف رجٍب  نْ مِ  وافعؼينَ  بافسابعِ  افتي تتعؾُق  ادخافػاِت  إنَّ  :اهللِ  ادَ بَ عِ  ا ادسلمونَ أُيُّ 

ُر يف نْ ؽِ وفَ  ـُ  ،هبا ادشارـةِ  أوِ  ،قفاؾ افوؿوعِ  نَ مِ  حتذيًرا فؾؿسؾؿغَ -ما تقرس مـفا  هذا ادؼامِ  أذ

 .ظؾقفا رِ افسَّ  أوِ 

ُه ـان يف فقؾِة افسابع وافعؼين من وِمعراَج  ملسو هيلع هللا ىلصافـبي  اظتؼاد أن إرساءَ  :املخالفُة األوىل 

ؾنن أهل افتاريخ اختؾػوا يف حتديد فقؾة  ؛ؿافه ابن ِدحقة ، وهذا ظُغ افَؽِذب ،رجب

  :ظذ أؿوال  اإلرساء وادعراج

 .حمرمهو يف صفر : فمنهم من قال

 .هو يف ربقع األول: ومنهم من قال

 .يف ربقٍع اآلخرهو  :ومنهم من قال

 .هو يف رجب :ومنهم من قال

 .هو يف رمضان :ومنهم من قال
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َؿُد ظؾقه من وفقس ظذ ذفك دفقٌل ُيعتَ ، ربام ـان فه ثالثة أؿوال بعض أهِل افعؾم  بل إن

َ ، -وظذ آفه وصحبه وشؾم صذ اهلل ظؾقه-وال من ُشـِة رشول اهلل ، ـتاب اهلل هذا  ـام َبغَّ

  .فطائف ادعارفيف  احلاؾظ ابن رجب 

ـُِؼَل وفَ ، اَعِؿَل هبوف ،ملسو هيلع هللا ىلصافـبي  ؾضقؾٌة َفَبقَّـَهوفو ـان فؾقؾِة افسابع وافعؼين من رجب 

 .ال أصل فه وال صحة فه ظذ أن هذا لَّ يشٌء من ذفك دَ  ؾؾامَّ مل يلِت  ، إفقـا

َ  :ة الثانيةاملخالف ، وافرسور إلطفار افػرح اُذ افسابع وافعؼين من رجب موشاًم اِت 

ؾُّ  ،ورواحلُبُ  وافبفجة ـُ وؿد ُشئل ظن ذفك ، ملسو هيلع هللا ىلصـا هذا مل يثبت ظن كبق   ألنَ  ؛عافبِدَ  ُه من وهذا 

 . عَؾَبغَّ أن هذا من افبِد افعثقؿغ  افعالمةُ 

وأهنا ، وافؼربة وافعؼين ويومفا موشٌم فؾعبادةاظتؼاد أن فقؾة افسابع  :املخالفة الثالثة

َر هذا ،فقؾٌة ؾضقؾٌة رشيػة ـَ وهذا اآلثار ادرؾوظة يف األخبار ادوضوظةيف ـتابه  ْؽـَِوي ؾَّ اف َذ

ي ألن مبـاهُ  ؛ع وافضالالتفبِدَ من ا بافـبي  ظذ أن فقؾة افسابع وافعؼين هي افؾقؾة افتي ُأرْسِ

ويتعبدوا  مل يلمر األمة أن يتؼربوا ملسو هيلع هللا ىلصوفو ثبت ؾنن افـبي ، يثُبت ذفك ومل، وُظِرج به ؾقفا  ملسو هيلع هللا ىلص

  بل ومل ُيـَْؼل ظـه بافسـِد افصحقح ادََؼُبول أكه، يف فقؾة افسابع وافعؼين هلل

ا   .وافطاظة من افعبادة، وَمِزيةً ، أظطاها حظ 

ذا ال أصل فه وال وه ،تػضقل فقؾة افسابع وافعؼين ظذ فقؾة افؼدر :املخالفة الرابعة

ي ملسو هيلع هللا ىلصافـبي  أن ألن مبـاه ظذ ؛دفقل ظؾقه وؿد  ،افسابع وافعؼين يف فقؾة به به وُظِرج ُأرْسِ

  افتاريخ. أهلظـد ظؾقه  قس حمل اتػاقوف ،ظؾؿت أكه مل يثبت ذفك
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وأن فقؾة اإلرساء وادعراج  ، أن فقؾة افؼدر أؾضل بافـسبة فألمة :يذـرون أهُل افعؾم، كعم

 .من ادؽرماتؾقفا دِا حصل فه  ؛ملسو هيلع هللا ىلصأؾضل بافـسبة فؾـبي 

  ؟ويف فقؾة افؼدر ؿد ُأكزل ظؾقه افؼرآن، وفؽن هل هي األؾضل ظذ اإلضالق 

  ؟وفو ؿؾـا بلهنا أؾضل من أين تعِقُغ هذه افؾقؾة

ؾبُطل ، هلم بنحسان افتابعون وال ، وال أصحابه، مل ُيتفد ؾقفا ملسو هيلع هللا ىلصؾنن افـبي  ـتوفو ُظق  

َ ، االشتدالل بذفك صقخ اإلشالم ابن تقؿقة يف  ظن صقخه  هذا افعالمة ابن افؼقم وَبغَّ

 .زاد ادعاد

ج :املخالفة اخلامسة ُ يف شواء  ة،فغايادة يف ذفك وادبزافو ،واألضواء إيؼاد افرسُّ

رهُ  ،ؽر ذفكو ،و افطُّرقأ، و ادـَاِئرأ ،ادساجد ـَ اإلبداع يف حمػوظ يف ـتابه  ظع ْبنُ  وهذا َذ

ار  .بتداعاال مضَّ

 يف ادساجد فقؾة افسابع وافعؼين فؾعبادةافرجال وافـساء جتامع ا :املخالفة السادسة

 وذـر ؿول اْبنِ  ،كبه ظؾقه افعالمة حمؿد بن إبراهقم آل افشقخ ، عمن افبِد وهذا، وافُؼربة

 .مؾة افبحوث اإلشالمقةوهؽذا ظع ْبُن حمػوظ ـام يف ، افـَّحاس

، افذـرو، افصالةو ،إحقاء فقؾة افسابع وافعؼين من رجب بافعبادة :ابعةملخالفة السا

 .كبه ظؾقه افعالمة افعثقؿغ  ،عوهذا أيضا من افبِد

 ظذ ة افسابع وافعؼين من رجب بِـَاءً إؿامة صالٍة خاصٍة يف فقؾ : املخالفُة الثامنة

ورة ِف لولة السابع الصالة اديث »: ؿال ملسو هيلع هللا ىلصي افـب أنوهو ، ال أصَل فه حديٍث موضوعٍ 
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َرُه أبو موشى اددِيـي يف ـتابه ،«والعرشين من رجب ـَ وؿد ، ؾضائل األيام وافؾقايل وهذا َذ

ؾؾم يثُبت هذا ظن  ِتريج أحاديث إحقاء ظؾوم افدين  ـام يف احلاؾظ افعراؿي  أكؽره 

 .ملسو هيلع هللا ىلصافـبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصماورد ظن افـبي  ظذصقاُم يوم افسابع وافعؼين من رجب بِـَاًء  :املخالفُة التاسعة

 ك.ادؽذوبِة يف ؾضل ذف من األحاديث ادوضوظةِ 

ووم فمن صام ذلك ال ،السابع والعرشين من رجبِف   اُبِعْثُت َىبِو  » :ؿال ملسو هيلع هللا ىلصافـبي  أن  :همثالُ 

 . «اكان كفارًة له ستني شهرً 

لكه بمبافغات أظظم يف بعضفا وربام ، وَفُه كظائر ـثرة، هذا من األحاديث ادوضوظةو

ُؾُه من افبِدوهذا ، من افسهات إػ ؽر ذفك ،ف صفرثالثة آال  صامـؿن  ومن ، عـُ

 يف ـام، وظبد اهلل أبا َبطِغ ،حسن آل افشقخ افرمحن ْبنُ َكصَّ ظذ هذا افعالمة ظبد، افضالالت

رر افسـقة  .وهؽذا افعالمة افعثقؿغ ، افدُّ

 رجب إػ ما ظتؽاف يف ادساجد صبقحَة افسابع وافعؼين مناال :املخالفة العاشرة

، بسـٍد موضوع وهو  ظباس  ظن اْبنِ أثًرا يروون يف ذفك  ،بعد افظفر أو افعرص

  .مل يثبت ظـه ، مؽذوب

 .عُيعَتُز من افبِدَ باالظتؽاف افسابع وافعؼين من رجب تخصقص ؾ
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ظذ ؾِعل  ظتامر بِـَاءً باالمن رجب  ِتصقُص افسابع وافعؼين  :املخالفُة احلادية عشر

ؼد أتى باًبا من أبواب ؾ ؾافذي َيَتَؼصد ذفك، اافذي ـان مواؾؼًة ال َتَؼُصدً  ،ْبِن افزبر اهللظبد

 .عافبِد

وأن ، اظتؼاد أن فقؾة افسابع وافعؼين من أوؿات اإلجابة :املخالفُة الثانية عشر

وال يصح ظن ، هوهذا ال دفقل ظؾق ،أو يف هَنَاِرها من أشباب اشتجابة افدظاء، يف فْقؾَِفا افدظاء 

 .يف ذفك يشء ملسو هيلع هللا ىلصافـبي 

، ؿراءُة ؿصة اإلرساء وادعراج ادـسوبِة إػ اْبِن ظباس  :املخالفة الثالثة عشر

رمِحَُفام -افعالمة افعثقؿغ و ،كبه ظذ هذا افعالمُة اْبُن باز، ؾقفا مـاـر، وهي ؿصٌة مؽذوبة

 .-اهلل تعاػ

 اخلطبة الثانية:

أما ، وظذ آفه وصحبه ومن اهَتَدى هِبُداه ،وافسالم ظذ َرُشوِل اهللوافصالة     ،احلَؿُد هلل

ركا ظدًدا ِمن ادخافػات وإفقؽم ما :بعد ـَ   :ادخافػات بؼي ِمن تِْؾك ؾؼد َذ

، وإؿامة األشواق  ،باإلرساء وادعراج يف ادساجد االحتػال :املخالفُة الرابعة عشر

َكبَّه ، عفبِدَ وا ؾفذا من ادخافػات، افػساد افعظقموما يف ذفك من ، واختالط افرجال بافـساء

 .ار االبتداعاإلبداع يف َمضوظع بن حمػوظ يف ، ادََدَخلاحلاج يف  ظؾقه اْبنُ 

، وَمػسدٌة إػ مػاشد، إػ ُمافػات وهذه ُمافػةٌ  ،يلاا ِمن افـاس يػعل ذفك وال ُيبَ ـثرً  ؾنن

 .إػ مـؽرات ومـؽرٌ 
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 ُرواوأال ُيَؽث  ، وظن تؾك ادواضن ، ِعدوا ظن تِؾك ادساجدَيبت أن  :فالواجب عذ ادسلمني

 .فممواضـوأن ُيتـبوا ، شواد أهِل افباضلِ 

يف افسابع وافعؼين  وافـَّحائرِ  بافذبائِح  افتؼرب إػ اهلل   املخالفُة اخلامسة عشر:

َر هذ ،ومن افتشبه بلهِل اجلاهؾقة ،عوهذا من افبِد ،من رجب ـَ ظبد افرمحن ْبُن  ا افعالمةَذ

رحم اهلل - وافعالمة حمؿد بن إبراهقم آِل افشقخ، وظبداهلل أبا َبطِغ، حسن آِل افشقخ

 .-اجلؿقع

، ُبِعَث يف افسابع وافعؼين من رجب  ملسو هيلع هللا ىلصاظتؼاد أن افـبي  :املخالفُة السادسة عشر

َره احلاؾظ اْبنُ ، باضل ال دفقل ظؾقه صحقحوهذا  ـَ  .ف ادعارففطائ يف رجب  َذ

 ،يف افسابع وافعؼين من رجب ملسو هيلع هللا ىلصزيارة ؿز افـبي  دُ َتَؼصُّ  :املخالفُة السابعة عشر

 .وُهداة األكام ،ؿة اإلشالمئوال ظن أ، وال ظن افتابعغ، ال ظن افصحابةِ  ،ال دفقل ظؾقه وهذا 

يف  فَِعِع ْبِن أيب ضافٍب  جتامع ظـد افؼز ادزظوماال :ملخالفُة الثامنة عشرا

وأهُل ، ُيتؿُع ظـدها أهُل افعراق (َمَشَفِد ظع ة ؿديـب) :وهي مديـٌة مشفورة ،َجْف افـَّ 

افذي ُزِظَم أكه ؿز ظعٍّ  ُيتؿعون ظـد ذفك افؼز ،انَش اوباِلُد ُخرَ  ،-حوهلا إيران وما-ؾارس 

َره ذَ ، ى َفُه اجلبغَيـْدَ  ما، ومن افضالالت، عومن افبِد، ؾقه من افؼـقات وُُيِْدُثون ،  ـَ

 .بعض ادمرخغ

أو ، َيـُذر بافصالة إما أن ، ويف فقؾتِه، بذل افـُُذور يف ذفك افقوم :املخالفُة التاسعة عشر

َوَمْن َىَذَر  ،َمْن َىَذَر َأْن ُيطِوَع اهللََّ َفْلُوطِْعهُ »: يؼول ملسو هيلع هللا ىلصوافـبي ، افذبائحب أو، صدؿةافأو ب، افصقام

  .افبخاري من حديث أم ادممـغ ظائشة  أخرجه ،«َفال َيْعِصه َأْن َيْعِصَوهِ 
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دا أتى  ملسو هيلع هللا ىلص وافـبي  ،وما ؿاَم ظذ باضٍل ؾفو باضل ،وإن هذه افـُذور ؿائؿة ظذ أصٍل باضِل

َهْل َكاَن فِوَها َوَثٌن »َؿاَل:  -وُهَو اْشم موِضعٍ - َكَذَر َأْن َيـَْحَر إِباًِل بُِبَواَكةَ  إكَّه :َرُجٌل َوَؿاَل  إفقه

اِهلِوَِّة ُيْعَبُد؟ِمْن َأْوثَ  ، ال َؿاُفوا: «َفَهْل َكاَن فِوَها ِعوٌد ِمْن َأْعَواِدِهْم؟»: ال، ؿَ َؿاُفوا: الَ . «اِن اْْلَ

  .«َأْوِف بِنَـْذِرك»: ملسو هيلع هللا ىلصَؾَؼاَل َرُشوُل اهللِ 

: يؼول   واهلل، وال أصحاُبهُ  ،ظقًدا ملسو هيلع هللا ىلصه افـبي ِخذْ ع مل َيتَّ هذا ِظُقٌد ِمن أظقاد أهل افبِدو 

  .[130]افبؼرة: ﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کڍ  ﴿

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ﴿: ؿال شبحاكهو

 .[115:]افـساء﴾چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ

 بلكواع يف افسابع وافعؼين من رجب  واألوالدِ  افتوشعُة ظذ األهلِ  :املخالفُة العشرون

كبه  ، ـَاُه ظذ أصٍل باضلٍ ألن َمبْ  ؛عوهذا من افبِد ،وؽر ذفك، سوادالب، واألرشبة، األضعؿة

 .ظذ هذا افعالمة افعثقؿغ 

بدظٌة إػ وهذه  ،م ُيؽثُِرون من ادوافد يف هذا افقومأهن فة احلادية والعشرون:لاملخا

 .بدظة

ي اهلل هود زظوم فـَباد ْعِب بزيارِة افش   اإلْصاَدة  :-التي ُُيِْدُثها هًالء- واملخالفُة األخرية 

وأن افزيارة ، وخصوًصا يف هذه األيام، اون إفقفظُ دْ ويَ ، اؾقف وُيَرِؽبون، اظؾقف َُيُثون، 

كِ ، ورؾِع افـؽبات ،ِمن أشباب ـشِف افُؽُربات ۇ  ۆ  ۆ       ﴿، باهلل  وهذا من افؼَّ

 ﴾ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ۈ  ۈ

 .[26:]افـؿل
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واالكحراِف ، وافبدع، وـل هذا من افضاللِ  ،داتيأو افتَّفوِ  ،َفاويدبافتَّ  :ى عندىامَّ وُيَس 

ـة، ظن اْفِؽَتاِب   .وظن ضريِق افسؾف افصاحلغ، وظن افسُّ

يف  ع ُهم أهل رشٍّ ؾنن أهل افبِد ؛وادخافػات يف افدين عافبِداحذروا  :فوا معارش ادسلمني

 .ون فؾػتنوَيْسعَ  ،فػتنعون اُيَشج  و، تنوهُم افذين يػتحون األبواب فؾػ، ـل زماٍن ومؽان

 .ما ابتدع ؿوٌم بدظًة إال رَأوا افسقف :قال السلف

ِك بافؽِتاِب وظؾقـا مجقًعا بافتََّؿسُّ ، وافعؿل هبا، صاَدُِتاإ وأ، من افبدِع وأهؾِفا احلَذرَ  ؾاحلذرَ 

 ه.اجلؿقع دِا ُُيِبه ويرضا ق اهللُؾَّ وَ ، ـةوافسُّ 

 شتغػرك وأتوب إفقك أ ،ال إفه إال أكت ،ككك افؾفم وبحؿدشبحا

  من شهر صفرثاني عشر الربعاءمت تفريغها يف يىم األ

 من اهلجرة النبىيت على صاحبها الصالة والسالم. 9341لعام 

 

 


